
'iril]: 
j ::l',"i:ij...tiiiÍ.| j;.'".:-,-, i ,l l íi ;i ir.i

.: i'i.r jr l"ilj,i l]]i.}i-l1.*l 1lalí.1'll,'i
:r 

j] 
i í jj]-{i':r l]. [ :i'] i.É, 1 

j j.] i:.ii :] 
j

""M':i t.! at

, 
t;'..,.i'{

l\ ili ,r

)i'"
' í 1il;

, l.1s_' ntd
ffi' .#ffi: iJslq

'Ás

i.l
':í

$

l,l!
."1' '

rry
lli,l'

.,, +i:,iv

'#.i;,i;-;;,

', ,l ,t\ru..,.,,,

'i,ir i,, i i:ir1'.i i;* 11 ri;air .r .!:it

1..

;..
+"r"a::j

.#JÍ ;

,lÉi'
' 4.:..

i4. ."1ffi*i:; .t,'.rr,." ","1.
,,.-J i,riti;t:'- t:ar,ll',' : r.'t,:: .

i i'r lt
,í,i,

j

ril-:i
111 i

'., l
lt,r:

;.

ll
r,t ll: i ll

ilr
i

'. I t:

i!, 
'iii i:

Íí ] 'i|i'

#. I i'rr'r.

,t'i$' ', I'

,rirl'i.i' f. .. l



KEÁRNI A znvAno rÉnvnzőnnT és megismétetni
al2évvel ezelőtti bravÚrt - rsv juthatnár ti Rióba

PircsAnikó l
.,rt :r .{..g I , ,r;::i::T1**'

Kedd óta Kanadában, a hétvégi
sorsdöntő világkupaverseny hely_
színén készijl a magyar férfi párbaj-
tőr-viílogatott. AZ együttes előkelő
pozícióból vatja az olimpiai kvali-
fikációs sorozat utolsó, pénteken
kezdődő vancouveri vk_üadalát,
miután a legutóbbi versenyen kvó-
Íát. éÍő ranglistás hely.e kiizdotte
fel magát.

,,Sokan féltettek benntinket a hei-
denhei mi ui ltigk upa kapcstí n attól.
hogt nem sikerül magunk mö4ött
tartani a hazai pdlyán uíuó néme-
tqket, mórpedíg ez az egyik feltétete
annak, hogy ott lehessen a csapal
Rióban * idézie fel alegutóbbi ver-
seny egyik kulcsmozzanatát az el-
utazás előtt Rédli András. - Én nem
Iartottam a németektót, jobbak
uagtunk nriluk, bár az igaz, hogt
egész idényben szerencséjük uolt.
Sorozatban nyertek egy tussal ke-
uésbé erős csapatok ellen, uégtil épp
otthon nem sikerí.ilt nekik. Egyálta-
lán nem könnyű kiélezett helyzetek-
ben hazai'ptilyón szerepelni - én a
2013-as budapesti uébé első mecs-
csén majdnem uizet fakasztottaln a
prirbaj t őröm bőL a n n y i ra gÓ rcsöse n
markoltam."

,,$ Heidenheimben egyéniben és
cdapatban is remekiil úvó'Rédli h-
emelte, ugyancsak fontos volt, hogy
Iegyőzték Dél-Koreát, így fontos
pontokÍól fosztottiík nreg riválisukat.

,, N a p ra kész uaglo k a po n tszi m o k -

ból, ranglisttikbót, de a hét hátratéuő
részében legkeuésbé az ellenfelekkel
szeretnék foglalkazni, nekünk most
csakts. a saját teljesítményünkre
szabad összpontosítanunk. Biztató
számunkra, hogt a tallinni és a hei-
denheími hétuégén elért értékes ered-
mény mögött ji teljesÍtmény dll. Erre
építhetünk Vancouuerben is" _ tette
hozzáRéd]i.

A válogatotthoz csütörtökön csat-
lakozó szövetségi kapitriny, Udvar-
he$i Gábor szerint sem érdemes az
esélyeket latolgatrri:,,Sok minden

függ a sorsoltisról, és azert sem eg/-
szerű a helyzet, mert három feltétel-
nek kell együttesen teljesüInie ahhoz,
hogt olimpiai résztueuő legten a uó-
logatott."

A kapitány szerint a tény' hogy
jelerrleg kvótás helyen iáll a csapat,
megnyrgtató, aggodalomra adhat
okot ugyanakkor, hogy a háttérben
erős lobbizás zaj|kazért' hogy ne a
magyar váogatott jusson ki az ötka-
rikás játékoka _ az ellenfelek inkább
afrikaiakkal szeretnének VÍvni fuó-

ban egyéniben és csapatbar is, mert
ők gyengébbek.

,,A zauaró tényeztiket ki kell zarn:i,
és az egyetlen célhoz uezető utat kell
járni, azaz jól kell uíuni * pontosan
úgy, ahogyan az athéni olimpiaelőtt"
- mcindta Udvarhelyi, aki az utol-
só világkupaverseny előtt felidézte:
2004-ben kísértetiesen hasonló hely-
zetben volt a magyar piírbajtőr_vrálo-
gatott, akkor is az utolsó Versenyen'
ugyancsak Vancouverben dőlt el a
csapatkvóta sorsa. Tizenkét ér,vel ez-
előtt az együttes tagjai nem úr,tak az
egyéhi versenyben"

,,Ezúttal úgt döntöttünk a csapat
érdekeit szem előtt tartua, hogt Réd-
li Andras és Somfai Péter nem indul
egÉniben _ fol1'tatta Udvarhelyi. _

Imre Géza és Boczkó Góbor uiszont
pastra lép szombaton is, miután ók
kiemeltek, a uersenyn(lp számukra
nem jar rúlzot megrerheléssel. Azt is

figrclembe kellett uennünk, hogt ha
acsapatnak mégsem sikerülne akua-
lifiktició, az egténi kuóta ne kerüljön
ueszelybe."

. Akottáttehátisr4erikafőszereplők
* Imre és Boczkó Gbor is tagja volt az
athéni szereplést hatalmas bravúrral
kivívó együttesnek _, akiknek nincs
más dolguk, mint újra el1átszani az
egyszer miár sikert aratott darabot'
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Ahhoz, hogy
a magyar
párbajtőrcsapat
olimpiai résztvevő
legyen, az alábbi
fettéteteknek kett

tetiesÜ1niÜk:

l' A németek ne
előzzenék meg
bennÜnket.

2. Afrikaicsapat
ne legyen a
ranglista l-.l6.
hetyezettje
ktjzött'

3. Dél-Korea ne
kerÜUön a rang-
sorban a4 első
négybe'


